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Purpose: Bibliometrics is one of the most common tools for
evaluating scientific publications. In recent years, much research has
been done in the field of spiritual health. Due to the fact that
scientific publications in the field of spiritual health are increasing,
the present study was conducted to discover the important actors of
scientific publications on spiritual health in the Middle East and
Iran.
Materials and Methods: The present study is an applied type of
bibliometric studies that has analyzed the scientific outputs of
spiritual health in the Middle East and Iran. The research population
included all scientific outputs in the field of spiritual health in the
Scopus citation database from the beginning to the end of 2019.
Excel computational software was used to analyze the data.
Findings: From the beginning to the end of 2019, 644 documents in
the field of spiritual health were indexed in Scopus for Middle
Eastern countries, of which almost half (48.6% and 313 documents)
were published by Iranians. In the section of prolific writers in the
field of spiritual health, the strong presence of Iranian writers was
evident. Of the five most prolific writers in the Middle East, four
were from Iran and one was from Saudi Arabia. At the global level,
the field of humanities and at the level of the Middle East and Iran,
the field of medical sciences played a significant role in the
scientific publications of spiritual health. The results of a survey of
institutions and organizations in the field of spiritual health showed
that most of the busy organizations and universities in the Middle
East are Iranian. Tehran University of Medical Sciences, Shahid
Beheshti University of Medical Sciences, Isfahan University of
Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences and Shiraz
University of Medical Sciences are the five most active Iranian
universities in the field of spiritual health.
Conclusion: Scientific publications in the field of spiritual health
have been on the rise in the last two decades and this growth trend
is expected to continue. Iranian publications in the field of spiritual
health in the world and the Middle East are quantitatively
appropriate, but poor in quality and citation. The number of citations
to Iranian documents is also low compared to Middle Eastern
countries, which can be addressed through international scientific
cooperation. Also, the growth trend of documents in the Middle East
and Iran is similar to the world publications, upward and growing.
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مقدمه
کتابسنجی یکی از روشهاي علمی شناخته شده براي ارزیابی و رصد
فعالیتهاي علمی حوزههاي مختلف علوم است که با هدف بررسی
پژوهشهاي انجام شده و برنامهریزي براي توسعه مورد استفاده قرار
میگیرد( .)3-1این اصطالح در اواخر دهه  1960توسط پریچارد1
به عنوان "کاربرد ریاضیات و روشهاي آماري براي کتابها،
مقاالت و رسانههاي ارتباطی دیگر" ابداع شد( ،)4گرچه ایده
کتابخانهسنجی در دهه  1940توسط شیالی رامامریتا رانگاناتان،2
ریاضیدان و کتابدار هندي ایجاد شده بود(.)6،5
دادههاي کتابسنجی مانند تحلیل میزان استنادات ،رشد تعداد تولیدات
علمی در یک حوزهي علمی خاص و تاثیرگذاري نویسندگان،
موسسات و کشورها میتواند روند رشد و توسعه اطالعات در شاخه
هاي مختلف علمی را فراهم کند( ،)3امروزه با پیشرفتهایی که در
نرم افزارهاي کتابسنجی بهدست آمده است ،پژوهشگران میتوانند
در ارزیابی فعالیتهاي علمی عالوه بر تحلیلهاي سنتی و رایج مانند
شناسایی برترین مقاالت ،نویسندگان ،مؤسسات و کشورها از
تکنیکهاي مصورسازي نیز استفاده کنند .مصورسازي اصطالحی
است که از سال  1987در یکی از انتشارات بنیاد ملی علوم3
آمریکا به کار برده شد .مصورسازي به استفاده کنندگان این امکان
را میدهد تا حجم زیادي از اطالعات را تحلیل و بررسی کنند .با
استفاده از مصورسازي کاربران قادر خواهند بود نگاه کالنی به
دادهها داشته باشند و اطالعات را با سرعت و سهولت بیشتري تفسیر
کنند( ،)7همین موضوع باعث میشود تا درک مفاهیم دشوار و
National Science Foundation
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چکیده
هدف :کتابسنجی یکی از رایجترین ابزارها براي ارزیابی انتشارات
علمی است .در سالهاي اخیر ،پژوهشهاي زیادي در حوزه سالمت
معنوي انجام شده است .با توجه به اینکه انتشارات علمی در حوزه
سالمت معنوي در حال افزایش است ،مطالعه حاضر با هدف کشف
بازیگران مهم انتشارات علمی سالمت معنوي در خاورمیانه و ایران
انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع کاربردي و از دسته مطالعات
کتابسنجی است که به تحلیل بروندادهاي علمی سالمت معنوي
کشورهاي خاورمیانه و ایران پرداخته است .جامعه پژوهش شامل
تمام بروندادهاي علمی حوزة سالمت معنوي در پایگاه استنادي
اسکوپوس از ابتدا تا پایان  2019بود .براي تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار محاسباتی  Excelاستفاده شد.
یافتهها :از ابتدا تا پایان  644 ،2019مدرک در حوزه سالمت
معنوي در اسکوپوس براي کشورهاي خاورمیانه نمایه شده است که
تقریباَ نصف آن را ( 48/6درصد و  313مدرک) را ایرانیان منتشر
کردند .در بخش نویسندگان پرکار حوزة سالمت معنوي ،حضور
پررنگ نویسندگان ایرانی مشهود بود .از پنج نویسندة پرکار
خاورمیانه چهار نویسنده از ایران و یک نفر از عربستان بود .در
سطح جهانی ،حوزه علوم انسانی و در سطح خاورمیانه و ایران ،حوزه
علوم پزشکی نقش پررنگی در انتشارات علمی سالمت معنوي داشتند.
_________________________________

نتایج بررسی مؤسسات و سازمانها در حوزة سالمت معنوي نشان
داد که اکثر سازمانها و دانشگاههاي پرکار خاورمیانه ،ایرانی
هستند .دانشگاه علوم پزشکی تهران ،علوم پزشکی شهید بهشتی ،علوم
پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شیراز ،پنج
دانشگاه پرکار ایرانی در حوزه سالمت معنوي هستند .
نتیجهگیری :انتشارات علمی حوزة سالمت معنوي در دو دهة اخیر
روند رشد صعودي را طی کرده و انتظار میرود این روند رشد ادامه
یابد .انتشارات ایرانیان در حوزة سالمت معنوي در جهان و
خاورمیانه از نظر کمّی مناسب است اما از نظر کیفی و دریافت
استناد ضعیف است .تعداد استنادات دریافتی مدارک ایرانیان در
مقایسه با کشورهاي خاورمیانه هم ضعیف است که از طریق
همکاريهاي علمی بینالمللی میتواند مرتفع شود.
همچنین روند رشد مدارک کشورهاي خاورمیانه و ایران مشابه
انتشارات دنیا ،صعودي و رو به رشد است .

انتشارات علمی سالمت معنوی در خاورمیانه و ایران۱0 ...:

_________________________________

web of science

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب
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شناسایی الگوهاي جدید برایشان سادهتر گردد و با نمایش تصویري
اطالعات ،قدرت درک و یادگیري کاربر افزایش داده شود.
بعد از ابداع کتابسنجی بهطور گسترده از شاخصهاي آن براي تحلیل
و ارزیابی حوزههاي مختلف علمی استفاده میشود ،در حوزه معنویت
مطالعات متعددي انجام شده است ،معنویت ،راهی درونی است که
شخص را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیقترین ارزشها و معانی
در مورد ارتباط با خدا و زندگی مردم میسازد ( ،)9 ،8در سالهاي
گذشته ،مطالعات در زمینه دین ،مذهب و سالمت به طور قابل
توجهی افزایش یافته است( )11 ,10و بسیاري از نویسندگان طی سال
هاي مختلف و در سراسر جهان ،ارتباط بین سالمت روان و معنویت
را نشان دادهاند ،که سالمت معنوي معموالً باعث کمتر شدن میزان
استفاده از داروها ،پایین آمدن شیوع افسردگی و خودکشی و در
نهایت ،کیفیت بهتر زندگی و سالمتی میشود(.)15-12
محافل علمی و سازمان جهانی بهداشت براي بُعد روحی و معنوي
سالمت اهمیت ویژهاي قاﺋل هستند ولی با توجه به تعاریف
گوناگونی که از معنویت شده است ،وجود ارتباط بین باورهاي
معنوي و دینی و نیز تنوع باورهاي دینی در دنیا ،پیشرفت تفکر
سالمت معنوي بسیار کند بوده و ورود آن در برنامههاي کشوري
سالمت و مراقبت بیماريهاي روزانه پیشگیري و درمان معوق مانده
است .تعریف سالمت معنوي بسیار دشوار است .براي سالمت معنوي
تعریف واحدي وجود ندارد و عمالً دشوار بوده است که ابعاد
مختلف آن مشخص ،تعیین ،تعریف و اندازهگیري شود .بدون شک
معنی کامل سالمت معنوي منحصر به اثر دعاها و حاالت روحی در
بهبودي بیماريها و جانشینی آن براي درمانهاي رایج طبی و یا طب
مکمل نیست .در متون مختلف به  Religiousو Spiritual
اشاره است( .)8از آنجایی که هدف پژوهش حاضر انجام یک تحلیل
جامع کتابسنجی و بررسی روند پژوهش در حوزه سالمت معنوي
در خاورمیانه و ایران در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس است ،بر این
اساس هر دو مفهوم  Religiousو  Spiritualمدنظر است .با
توجه به اینکه تحقیقات در حوزه سالمت معنوي به تدریج در حال
افزایش است و مطالعات کتابسنجی محدودي در این حوزه انجام
گرفته است( ،)11مطالعه حاضر با هدف تجزیه و تحلیل کتابسنجی
انتشارات حوزه سالمت معنوي در خاورمیانه و ایران طراحی شده
است .این مطالعه سبب ایجاد درک روشنی از مطالعات انجام شده
در حوزه سالمت معنوي و توسعه تحقیقات بیشتر و ایجاد ایدههاي
جدید تحقیق در این زمینه خواهد شد.
پیشینهها
بررسی متون حاکی از آن است که مطالعات کتابسنجی محدود در
حوزه سالمت معنوي انجام شده است .دِمیر( )16به ارزیابی پژوهش
هاي انجام شده در حوزه معنویت ،دین و سالمت در پایگاه
وبآوساینس 1بر روي مقاالت منتشر شده بین سالهاي  1975تا
 2017پرداخت .از  818مقاله 210 ،مورد مذهب 198 ،مورد
Public Environmental Occupational Health
 139 ،مورد در زمینه روانشناسی و  77مورد در زمینه روانپزشکی
انجام شده بود ،پرتولیدترین مجلهJournal of Religion ،

 and Healthبا  107مقاله و  1129استناد بود .پرتولیدترین
کشور ایاالت متحده آمریکا ،و  Koenig HGاز چین با 33
مورد انتشار و  1617استناد بیشترین تعداد تولید و میزان استناد به
مقاالت را داشت .سندي با بیشترین میزان استناد متعلق به Ellison
 CG and Levin JSبا  663استناد بود ،دانشگاه  Dukeنیز
پرتولیدترین موسسه بود.
سِنِل و دِمیر( )6به بررسی کتابشناسنجی مقاالت منتشر شده در مجله
The Journal of Religion and Healthبین سالهاي
 1975و  2016پرداختند ،در این مطالعه در مجموع  2683مقاله
یافت شد که بیشتر آن ها مقاالت پژوهشی اصیل بودند(،1655
 ،)%62,1و در جایگاه بعدي کتاب ( )%29,3 ،780و سرمقاله (،169
 )%6,3قرار داشت ،ایاالت متحده پرتولیدترین کشور با  1665مقاله
و بیشتر مطالعات انجام شده  %62,45متعلق به استرالیا و کانادا بود،
دانشگاه  Cornellدر ایاالت متحده آمریکا بیشترین تعداد اسناد
با  73مقاله منتشر کرده بود % 2,74 .از کل ادبیات مربوط به این
موضوع به دانشگاه  Dukeو  Weill Cornellتعلق داشت ،در
مجموع  2973کلمات کلیدي مورد استفاده قرار گرفته بود که
religion, spirituality,
بیشترین کلیدواژهها
 religiosity, health, mental healthبودند.
سِنِل( )17به تحلیل کتابسنجی پژوهشهاي انجام شده در حوزه
سالمت و مذاهب ابراهیمی بین سالهاي  1975و  2017در پایگاه
وبآوساینس پرداخت .در ارزیابی کلی ایاالت متحده آمریکا با
 1388تولید در رتبه اول قرار دارد و  37,21درصد کل آثار را
پوشش میدادThe Journal of Religion and ،
 Healthبیشترین تعداد مدارک( )351را منتشر کرده بود ،در
مجموع  1329مورد در حوزه سالمت و مسیحیت یافت شد که بعد
از آمریکا ،انگلیس( 166مورد) و کانادا( 63مورد) در رتبه هاي
بعدي تولید قرار داشتند ،دانشگاه  Loma Lindaبیشترین تعداد
تولیدات علمی را داشت 1965 ،سند علمی در حوزه موضوعی اسالم
و سالمت وجود داشت که متعلق به سه کشور ایاالت متحده
آمریکا ،انگلیس و عربستان صعودي بود ،دانشگاه لندن پر تولیدترین
سازمان بود ،در مجموع  436مقاله در حوزه یهودیت و اسالم کشف
شد که متعلق به سه کشور انگلستان و اسراﺋیل و انگلستان بود،
دانشگاه  Hebrewاز اورشلیم  17,43درصد این تولیدات را به
خود اختصاص داده بود ،نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه ادیان
ابراهیم از خاورمیانه منشأ گرفته شده است ،اما بیشتر نویسندگان
پرتولید در این زمینه از خاورمیانه و کشورهاي توسعه یافته نیستند.
لوچتی و لوچتی( )18به بررسی تولیدات علمی در حوزه موضوعی
معنویت ،دین و سالمت از سال  2013-1999در پایگاه اطالعاتی
پاب مد پرداختند .نتایج نشان داد بیشتر مطالعات انجام شده ،متعلق
به کشور ایاالت متحده آمریکا و انگلیس است که به زبان انگلیسی
منتشر شده اند ،برخی از کشورهاي درحال توسعه مانند ،هند،
برزیل ،اسراﺋیل و ایران نیز در رتبههاي باالیی قرار دارند ،نتایج این
مطالعه نشان داد تحقیق در این حوزه در حال پیشرفت است.

 ۱۱محمد کریم صابری و همکاران
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یافتهها
روند تولیدات حوزة موضوعی سالمت معنوي
کل تولیدات حوزة موضوعی سالمت معنوي که در پایگاه اسکاپوس
نمایه شده از ابتدا (سال  )1862تا پایان سال  158( 2019سال)
 17803مدرک بود .تولیدات کشورهاي خاورمیانه  644مدرک و
کمتر از  4درصد کل تولیدات علمی جهان است .تولیدات ایرانیان
( 313مدرک) تقریباَ نصف ( 48/6درصد) کشورهاي خاورمیانه
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تحلیل مطالعات پیشین حاکی از آن است که مطالعات کتابسنجی
منتشر شده بهصورت مقطعی و بر روي پایگاههایی مانند
وبآوساینس و پابمد انجام شدهاند .عالوه بر این از کلیدواژههاي
محدودي براي جستجو استفاده کردند .بنابراین ضرورت دارد در
یک مطالعه جامع از کلیدواژههاي کنترل شده  Meshو دیتابیس
اسکوپوس استفاده شود .بطور کلی ،نوآوري مطالعه حاضر استفاده از
تکنیکهاي مصورسازي ،تعیین جایگاه ایران در منطقه و جهان در
حوزه سالمت معنوي ،استفاده از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و
کلیدواژههاي کنترل شده  Meshاست که در مطالعات پیشین انجام
نشده است.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع کاربردي و از دسته مطالعات کتابسنجی است که
با هدف توصیف بروندادهاي حوزة موضوعی سالمت معنوي و تعیین
جایگاه ایران در خاورمیانه ،به بررسی برونداد علمی این حوزه از
ابتداي شکلگیري آن میپردازد .براي رسیدن به این هدف از روش-
هاي کتابسنجی همچون تحلیل استنادي بهعنوان روشهاي مطرح در
حوزة مطالعات سنجش علم استفاده شده است .کتابسنجی یک فیلد
پژوهشی است که با مطالعة اطالعات کتابشناختی 1انتشارات علمی،
یک تصویر جامع از آنها اراﺋه میکند .این پژوهش با بهکارگیري
روشهاي کتابسنجی سعی دارد تا به شناخت علمی دربارة برونداد
علمی حوزه سالمت معنوي بپردازد ،بازیگران عمده و اصلی در
جهتگیري و شکلگیري بروندادهاي علمی این حوزه را شناسایی
کرده است.
جامعه پژوهش حاضر را کلیه بروندادهاي علمی حوزة سالمت
معنوي کشورهاي خاورمیانه و ایران در پایگاه استنادي اسکوپوس
تشکیل میدهد .کلیه بروندادهاي منتشر شده از ابتدا تا پایان 2019
در پایگاه اسکوپوس در حوزة سالمت معنوي بدون نمونهگیري و با
روش سرشماري وارد مطالعه شدهاند .دلیل انتخاب پایگاه استنادي
اسکوپوس پوشش باالي این پایگاه نسبت به سایر پایگاهها است.
در این طرح براي جمعآوري دادهها از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و
جستجوي پیشرفته استفاده شد .راهبرد جستجو استفاده از
کلیدواژههاي «،»spiritual health« ،»religious health
«،»Mystical health« ،»Spirituality health
«،»spiritual practice« ،»religious practice
«،»Mystical practice« ،»Spirituality practice
«،»spiritual practices« ،»religious practices
«،»Mystical practices« ،»Spirituality practices
« spiritual
،»religious
«experience
،»Spirituality
experience« ،»experience
«،»religious care« ،»Mystical experience
«Mystical « ،»Spirituality care« ،»spiritual care
Therapies, « ،»Spiritual Therapies«،»care
«،»Exorcisms
«،»Exorcism
،»Spiritual
«،»Healing, Spiritual« ،»Spiritual Healing
« »Healings, Spiritualو « »Spiritual Healingsدر

فیلد «عنوان ،چکیده و کلیدواژهها» بود .شایان ذکر است که
کلیدواژهاي مرتبط با سالمت معنوي از متون مرتبط و Mesh
استخراج شدند .عبارت  MeSHشکل اختصاري Medical
 Subject Headingsبه معناي سرعنوانهاي موضوعی پزشکی
است MeSH .به مجموعهاي از واژگان کنترلشدهاي داللت دارد
که توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا تولید و براي نمایهسازي،
فهرستنویسی و همچنین جستجوي متون و اطالعات مرتبط با حوزه
سالمت استفاده میشود .دادهها تا پایان سال  2019گردآوري شد و
دادههاي مربوط به سال  2020از جستجو کنار گذاشته شدند .در
جمعآوري دادهها براي استخراج بروندادهاي مربوط به کشورهاي
خاورمیانه در فیلد «کشور» به کشورهاي اردن ،امارات متحده
عربی ،ایران ،بحرین ،ترکیه ،سوریه ،عراق ،عربستان سعودي ،عمان،
فلسطین ،قطر ،کویت ،لبنان ،مصر و یمن محدود شد .این دادهها در
قالب ( )CSV formatاستخراج شد .فرمول جستجو به شرح زیر
بود:
TITLE-ABS-KEY (("religious health") OR
("spiritual health") OR ("spirituality
health") OR ("mystical health") OR
("religious practice") OR ("spiritual
practice") OR ("spirituality practice") OR
("mystical practice") OR ("religious
practice") OR ("spiritual practices") OR
("spirituality practices”) OR (“mystical
practices”) OR (“religious experience”) OR
(“spiritual experience”) OR (“spirituality
)”experience”) OR (“mystical experience
)”OR (“religious care”) OR (“spiritual care
OR (“spirituality care”) OR (“mystical
care”) OR (“spiritual therapies”) OR
)”(“therapies, spiritual”) OR (“exorcism
)”OR (“exorcisms”) OR (“spiritual healing
OR (“healing, spiritual”) OR (“healings,
spiritual”) OR (“spiritual healings”)) AND
)) ( EXCLUDE ( PUBYEAR, 2020
براي تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار محاسباتی  Excelاستفاده
شد .با توجه به اینکه نمونه انسانی در مطالعه وجود ندارد،
مالحظات اخالقی خاصی مطرح نیست و نتایج عیناً گزارش شدهاند.
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است .در نمودار  1روند رشد تولیدات حوزة موضوعی سالمت
معنوي کشورهاي خاورمیانه و ایران به تفکیک سال نمایش داده
شده است.
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نمودار  .1روند رشد تولیدات حوزة موضوعی سالمت معنوي کشورهاي خاورمیانه و ایران به تفکیک سال
 48/6درصد از تولیدات کشورهاي خاورمیانه است ،اما استناد به
مدارک ایرانیان  0/30استنادات کل کشورهاي خاورمیانه است.
افزایش چشمگیر استنادات در سال  2005مربوط به مقالهاي با 658
استناد است که اطالعات آن در جدول  3آمده است.

روند استنادات دریافتی حوزة موضوعی سالمت معنوي
در نمودار  2استنادات به تولیدات علمی ایران در مقایسه با کشورهاي
خاورمیانه بر حسب سال آمده است .در حالیکه تولیدات ایرانیان
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ایران

نویسندگان برتر
نویسندگان برتر حوزههاي موضوعی در دو گروه قابل دستهبندي
هستند :گروه نویسندگان پُرکار و پُرتولید که بیشترین مدارک را
تولید کردهاند و همچنین نویسندگان پُراستناد که بیشترین استنادات
به مدارک را دریافت کردهاند .جدول  1نویسندگان پرکار

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

خاورمیانه را در حوزة سالمت معنوي نشان میدهد .از پنج نفر برتر
 4نفر از کشور ایران و یک نفر از کشور عربستان است .همچنین
 Koenig, H.G.از چین با  24مدرک بیشترین همکاري را با
نویسندگان کشورهاي خاورمیانه داشته است .سایر نویسندگان
کشورهاي خاورمیانه داراي پنج مدرک و کمتر هستند.

دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1400
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نمودار  .2روند استنادات دریافتی مدارک حوزة موضوعی سالمت معنوي ایران و خاورمیانه به تفکیک سال

 ۱۳محمد کریم صابری و همکاران

رتبه

نویسنده

1

Rassouli, M.

2

Ebadi, A.

3
4

Ahmadi, F.
Cruz, J.P.
Mohammadi, E.

جدول  .1نویسندگان پُرتولید حوزة سالمت معنوي
وابستگی سازمانی
Shahid Beheshti University of Medical
;Sciences, Tehran, Iran
Baqiyatallah University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
Tarbiat Modares University, Tehran,
Iran
Shaqra University, Saudi Arabia
Tarbiat Modares University, Tehran,
Iran

جدول  2نویسندگان پراستناد حوزة سالمت معنوي خاورمیانه را تا
رتبه  10نشان میدهد که مدارک هر یک از این نویسندگان بیش
از  70استناد دریافت کردهاند .در بخش نویسندگان پراستناد
خاورمیانه  Ozden G.و  Platin N.با  889استناد از کشور

ایران

14

ایران

11

ایران

8

عربستان سعودي

8

ایران

7

ترکیه در رتبه نخست هستند و  Ahmadi Fو Ebrahimi
 .Mاز ایران به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند .از رتبه دوم
تا پنجم ،هشت نفر از ایران هستند .از  16نفر نویسنده پراستناد
منطقه خاورمیانه 10 ،نفر از ایران ،دو نفر از ترکیه ،دو نفر از لبنان
و دو نفر از عربستان سعودي هستند.

جدول  .2نویسندگان پُراستناد حوزة سالمت معنوي کشورهاي خاورمیانه
تعداد استناد تعداد مدرک استناد به ازاي مدرک
وابستگی سازمانی
222.3
4
889
بیمارستان دانشگاه قاضی ،آنکارا ،ترکیه
222.3
4
889
دانشگاه کوچ ،استانبول ،ترکیه
18.6
8
149
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
26.2
5
131
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
22.2
5
111
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
22.2
5
111
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
22.2
5
111
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
17.6
5
88
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
22.0
4
88
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
22.0
4
88
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
17.4
5
87
دانشگاه آمریکایی بیروت ،بیروت ،لبنان
10.6
8
85
دانشگاه شقراء ،ریاض ،عربستان سعودي
12.1
7
85
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
16.4
5
82
دانشگاه شقراء ،ریاض ،عربستان سعودي
19.8
4
79
دانشگاه آمریکایی بیروت ،بیروت ،لبنان
14.6
5
73
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

مدارک پُراستناد
جدول  3مدارک پراستناد حوزة سالمت معنوي خاورمیانه را نشان
میدهد .مقاله پژوهشی Use of complementary and
alternative medicine in cancer patients: A
 European surveyکه با همکاري  22نویسنده از هشت
کشور نوشته شده است داراي  658استناد است .در این مقاله،
نویسندگان بریتانیا و صربستان نقش پررنگی دارند و با همکاري
 Ozden, G.,از دانشگاه بیمارستان دانشگاه قاضی ترکیه و
Volume 6 Issue 2, Summer 2021

 Platin, N.از دانشگاه کوچ استانبول ترکیه نوشته شده است.
مدارک پراستناد کشورهاي خاورمیانه نیز اغلب مقاالت پژوهشی
به همراه چند مقاله مروري است .مقاله پژوهشی Factors
predicting the use of complementary and
alternative therapies among cancer patients
 in Iranپراستنادترین مقالهاي از نویسندگان کشورهاي خاورمیانه
است که همه نویسندگان آن اهل کشورهاي خاورمیانه (ایران)
هستند.
Journal of Quran and Medicine
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spiritual well-being in
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Molassiotis A.,
Fernandez-Ortega
P., Pud D., Ozden
G., Scott J.A., …
Molassiotis A.,
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N., Pud D., Magri
M., …
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 و، علوم انسانی و هنر، پرستاري،ایران به ترتیب حوزههاي پزشکی
.علوم اجتماعی در رتبه نخست تا چهارم هستند

)ایران (رتبه
203
70
49
30
23
25
9
6
5
2
5
4
1

حوزهاي موضوعی
 حوزههاي موضوعی پرکار حوزة سالمت معنوي4 جدول
 براي کشورهاي خاورمیانه و.خاورمیانه و ایران را نشان میدهد

 حوزههاي موضوعی پرکار حوزة سالمت معنوي خاورمیانه و ایران.4 جدول
)خاورمیانه (رتبه
حوزة موضوعی
376
پزشکی
149
پرستاري
122
علوم انسانی و هنر
99
علوم اجتماعی
43
روانشناسی
35
 ژنتیک و زیستشناسی مولکولی،بیوشیمی
17
 سمشناسی و داروسازي،داروسازي
15
علوم اعصاب
12
حرفه هاي بهداشتی
10
علوم کشاورزي و زیستشناسی
8
علوم زیست محیطی
8
چند رشتهاي
7
 مدیریت و حسابداري،تجارت

Journal of Quran and Medicine

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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مجالت برتر
جدول  5مجالت پرکار حوزة سالمت معنوي را براي تولیدات
خاورمیانه و ایران نشان میدهد .مجلة Journal of
 Religion & Healthنیز بیشترین مقاالت حوزة سالمت

رتبه
1
2
3

4

5

6

جدول  .5مجالت برتر حوزة سالمت معنوي خاورمیانه و ایران
خاورمیانه
مجله
51
Journal of Religion and Health
11
Supportive Care in Cancer
10
Religions
8
Journal of Military Medicine
8
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
8
BMC Complementary and Alternative Medicine
8
Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
8
Iranian Red Crescent Medical Journal
7
Journal of Clinical and Diagnostic Research
7
Palliative and Supportive Care
7
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
6
Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services
6
Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi
6
Holistic Nursing Practice
6
Annals of Tropical Medicine and Public Health
6
Journal of Holistic Nursing

مؤسسات برتر
جدول  6مؤسسات و سازمانهاي پرکار حوزة سالمت معنوي
خاورمیانه را تا رتبة  10نشان میدهد .اکثر سازمانها و دانشگاهها

7
8
9
10

ایرانی هستند .دانشگاه علوم پزشکی تهران ،علوم پزشکی شهید
بهشتی ،علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی
شیراز ،پنج دانشگاه ایرانی هستند که بیش از  20مدرک تولید
کردند.

جدول  .6مؤسسات برتر حوزة سالمت معنوي خاورمیانه
مؤسسه (کشور)
ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عربستان سعودي
دانشگاه ملک عبدالعزیز
ایران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
ایران
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ایران
دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
ایران
دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
ترکیه
دانشگاه استانبول
ایران
دانشگاه تربیت مدرس
ایران
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ایران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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ایران
27
7
8
7
8
8
7
5
6
4
6
-

مدرک
53
48
32
31
26
22
19
19
18
18
16
15
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رتبه
1
2
3
4
5
6

معنوي براي کشورهاي خاورمیانه و ایران منتشر کردند .تعدادي
مجله ایرانی نیز در بین مجالت وجود دارد که اغلب نویسندگان
ایرانی در آنها مقاله چاپ کردهاند و اکثرا به زبان فارسی هستند.

 ۱7محمد کریم صابری و همکاران

کشورهاي پرتولید
جدول  7کشورهاي پرتولید حوزة سالمت معنوي در خاورمیانه را
تا رتبة  10نشان میدهد .ایران با  313مدرک نخست ،ترکیه با
 139مدرک رتبه دوم و عربستان سعودي با  85مدرک سوم هستند.
کشورهاي لبنان ،مصر ،اردن و امارات متحده عربی رتبه چهارم تا
هفتم هستند.
جدول .7کشورهاي پرتولید حوزة سالمت معنوي در خاورمیانه
مدرک
کشور
رتبه
313
ایران
1
139
ترکیه
2
85
عربستان سعودي
3
33
لبنان
4
29
مصر
5
23
اردن
6
20
امارات متحده عربی
7
15
عمان
8
12
فلسطین
9
8
کویت
10
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و از دسته مطالعات کتابسنجی است
که به توصیف و شناسایی بازیگران اصلی بروندادهاي حوزة
موضوعی سالمت معنوي و تعیین جایگاه ایران در خاورمیانه
پرداخته است .جامعه پژوهش حاضر را کلیه بروندادهاي علمی
حوزة سالمت معنوي در پایگاه استنادي اسکوپوس از ابتدا تا پایان
 2019براي کشورهاي خاورمیانه تشکیل میدهد .تعداد 644
مدرک این حوزه با استفاده از نرمافزار نرمافزار محاسباتی Excel
تجزیه و تحلیل شده است.
تولیدات علمی مدارک کشورهاي خاورمیانه در حوزة سالمت
معنوي کمتر از  4درصد تولیدات این حوزه است ( 644مدرک) اما
روندهاي ساالنه افزایش انتشارات و همچنین دریافت استنادات را
نشان میدهد .تقریب َا نصف انتشارات خاورمیانه ( 48/6درصد و 313
مدرک) به ایرانیان تعلق دارد .با وجودي که انتشارات کشورهاي
خاورمیانه حدود  4درصد انتشارات این حوزه است ،اما استنادات
دریافتی مدارک کشورهاي خاورمیانه حدود  3درصد استنادات این
حوزه است .در دریافت استنادات ایرانیان عملکرد ضعیفتري حتی
از کشورهاي خاورمیانه دارند در حالیکه تولیدات ایرانیان 48/6
درصد از تولیدات کشورهاي خاورمیانه است ،اما استناد به مدارک
ایرانیان  30درصد استنادات کل کشورهاي خاورمیانه است.
نویسندگان برتر حوزههاي موضوعی در دو گروه نویسندگان پُرکار
و نویسندگان پُراستناد بررسی شدند .در بخش نویسندگان پرکار
حوزة سالمت معنوي ،حضور پررنگ نویسندگان ایرانی در میان
نویسندگان پرکار و پراستناد مشهود بود .از پنج نویسندة پرکار
خاورمیانه چهار نویسنده از کشور ایران و یک نفر از کشور
عربستان بود .در بخش نویسندگان پراستناد خاورمیانه Ozden

 G.و  Platin N.با  889استناد از کشور ترکیه در رتبه نخست
هستند و  Ahmadi F.از ایران در رتبه دوم قرار دارد .از رتبه
دوم تا پنجم ،هشت نفر از ایران هستند .هر چند نویسندگان
پراستنادي از ایران در میان کشورهاي خاورمیانه هستند اما باز هم
میزان دریافت استنادات ایرانیان کم است و نیازمند تقویت هستند.
همچنین بررسی مقاالت نخست پراستناد خاورمیانه نشان میدهد
اکثراً با همکاري نویسندگانی معروف از دنیا تدوین شدهاند.
نتایج نشان داد اغلب مدارک پراستناد کشورهاي خاورمیانه با
همکاري و محوریت نویسندگانی از سایر نقاط جهان تدوین شده
است .مدارک پراستناد این پژوهش با پژوهشهاي قبلی متفاوت
است و این نشان میدهد که اوالً میزان استنادات مدارک در
پایگاه هاي مختلف متفاوت است و ثانیاً نیمه عمر استنادي مدارک
در پایگاههاي مختلف متفاوت است .به نظر میرسد در پایگاه
وبآوساینس نیمهعمر استنادي مدارک بیشتر است و به بیان دیگر
مدارک قدیمیتر بیشتر استناد دریافت کردهاند .اما در پایگاه
اسکاپوس با توجه به گسترة آن مدارک جدیدتر استنادات بیشتري
دریافت کردهاند .در پژوهشهاي  Senel ،)16( Demirو
 )6( Demirو  )18( Senelکه مربوط به سالهاي  2018و
 2019هستند و براساس پایگاه وبآوساینس انجام شدهاند ،مقاالت
پراستناد اغلب براي حدود سال  2000و قبل از آن است اما در این
پژوهش براساس پایگاه اسکاپوس اغلب مقاالت پراستناد مربوط به
بعد از سال  2010است و جدیدتر هستند .براي کشورهاي
خاورمیانه مقاله Use of complementary and
alternative medicine in cancer patients: A
 European surveyکه با همکاري  22نویسنده از هشت
کشور نوشته شده است داراي  658استناد است .در این مقاله،
نویسندگان بریتانیا و صربستان نقش پررنگی دارند و با همکاري
 Ozden, G.,از دانشگاه بیمارستان دانشگاه قاضی ترکیه و
 Platin, N.از دانشگاه کوچ استانبول ترکیه نوشته شده است.
نقش نویسندگان مهم جهان در مدارک پراستناد کشورهاي
ال
خاورمیانه پررنگ است و با مشارکت آنها نوشته شدهاند .مث ً
مقاله Factors predicting the use of
complementary and alternative therapies
 among cancer patients in Iranپراستنادترین مقالهاي
از نویسندگان کشورهاي خاورمیانه است که همه نویسندگان آن
اهل کشورهاي خاورمیانه (ایران) هستند ،با این وجود این مقاله
ششمین مقاله پراستناد خاورمیانه با  73استناد است .یعنی در پنج
مقاله پراستناد خاورمیانه ردپاي نویسندگان خارج از این منطقه دیده
میشود.
براي کشورهاي خاورمیانه و ایران به ترتیب حوزههاي پزشکی،
پرستاري ،علوم انسانی و هنر ،و علوم اجتماعی در رتبه نخست تا
چهارم بودند .در خاورمیانه و ایران حوزه علوم پزشکی نقش
پررنگی در تولیدات سالمت معنوي دارد .این امر نشان میدهد در
کشورهاي خاورمیانه و ایران ،مساﺋل حوزة سالمت معنوي بیشتر از
این که یک موضوع و دغدغه در حوزه علوم انسانی باشد بیشتر در
حوزه پزشکی و پرستاري مطرح است.
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پیشنهادات
 پیشنهاد میشود در راستاي دریافت استنادات بیشتر به مدارک
حوزة سالمت معنوي ،پژوهشگران ایرانی همکاري علمی با
دانشگاهها و نویسندگان برتر این حوزه را بیشتر مدنظر قرار دهند.
 پیشنهاد میشود نویسندگان حوزة پزشکی در تولید مدارک
حوزة سالمت معنوي همکاري علمی بیشتري با نویسندگان حوزة
علوم انسانی و علوم اجتماعی داشته باشند تا عالوه بر تولید مدارک
بیشتر ،شاهد افزایش دریافت استنادات مدارک این حوزه باشیم.
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مجله  Journal of Religion & Healthبیشترین مقاالت
حوزة سالمت معنوي براي کشورهاي خاورمیانه و ایران منتشر
کرده است .این مجله در پژوهش دِمیر( ،)16سِنِل( )17و لوچتی و
لوچتی( )18نیز نقش پررنگی دارد .تعدادي مجله ایرانی نیز در بین
مجالت وجود دارد که اغلب نویسندگان ایرانی در آنها مقاله چاپ
کردهاند و اکثرا به زبان فارسی هستند .در خاورمیانه اکثر سازمانها
و دانشگاهها ایرانی هستند .دانشگاه علوم پزشکی تهران ،علوم
پزشکی شهید بهشتی ،علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی ایران و
علوم پزشکی شیراز ،پنج دانشگاه ایرانی هستند که بیش از 20
مدرک تولید کردند .همچنین ایران با  313مدرک رتبه نخست
خاورمیانه ،ترکیه با  139مدرک رتبه دوم و عربستان سعودي با
 85مدرک رتبه سوم هستند .کشورهاي لبنان ،مصر ،اردن و امارات
متحده عربی رتبه چهارم تا هفتم خاورمیانه هستند.
مطالعات کتابسنجی پیشین در حوزة سالمت معنوي بهصورت
مقطعی و بر روي پایگاههایی مانند وبآوساینس و پابمد انجام شده
بودند که از نظر تعداد مدارک و پوشش انواع مدارک بسیار محدود
بودند .عالوه بر این از کلیدواژههاي محدودي براي جستجو استفاده
کرده بودند که منجر به بازیابی مدارک کمتر و در نتیجه ،تجزیه و
تحلیل شبکههاي علمسنجی کوچکتر با نویسندگان ،مقاالت،
مجالت ،سازمانها و کشورهاي کمتر شده است .پژوهش حاضر با
استفاده جامع از کلیدواژههاي کنترلشده  Meshو همچنین پایگاه
استنادي اسکوپوس بر مشکالت فوقالذکر فاﺋق آمده است .بازیابی
بیش از  17800مدرک در مقایسه با مدارک  2000تا 3000
کارهاي پیشین منجر به تجزیه و تحلیل نویسندگان ،مقاالت،
مجالت ،سازمانها و کشورهاي بیشتري شده است .همچنین استفاده
از پایگاه اسکاپوس در مقایسه با وبآوساینس باعث شد که مدارک
و فعالیتهاي جدیدتر بیشتر برجسته شوند .به عنوان مثال در
پژوهشهاي قبلی که براساس پایگاه وبآوساینس انجام شدهاند،
مقاالت پراستناد اغلب براي حدود سال  2000و قبل از آن است اما
در این پژوهش براساس پایگاه اسکاپوس اغلب مقاالت پراستناد
مربوط به بعد از سال  2010است و جدیدتر هستند .این روند براي
فعالیت کشورها ،نویسندگان ،سازمانها و مجالت نیز صادق است.
هدف پژوهش حاضر تحلیل روند و کشف بازیگران در حوزه
سالمت معنوي و تعیین جایگاه ایران در خاورمیانه است .انتشارات
حوزة سالمت معنوي در دو دهة اخیر روند رشد سعودي را طی
میکند و انتظار میرود این روند رشد سعودي ادامه یابد .انتشارات
ایرانیان در حوزة سالمت معنوي در خاورمیانه از نظر کمّی مناسب
است اما از نظر کیفی که منجر به دریافت استناد بیشتر شود ضعیف
است .یکی از دالیل این نتیجه ،این است که اکثر نویسندگان
کشورهاي خاورمیانه با نویسندگان معروفی از دنیا همکاري علمی
داشتهاند و بواسطة اشتهار نویسندگان دیگر استنادات بیشتري
دریافت کردهاند.
بررسی حوزههاي موضوعی در این پژوهش نشان میدهد در
کشورهاي خاورمیانه و ایران ،مساﺋل حوزة سالمت معنوي بیشتر از
این که یک موضوع و دغدغه در حوزه علوم انسانی باشد بیشتر در
حوزه پزشکی و پرستاري مطرح است .اگر نویسندگان حوزة علوم

انسانی و علوم اجتماعی به نوشته مدارک در این حوزه اقدام نمایند
و یا اینکه همکاري علمی بیشتري بین این حوزهها با حوزة پزشکی
در تولید مدارک این حوزه صورت پذیرد امکان دارد عالوه بر
افزایش تولیدات ،شاهد افزایش استنادات این حوزه نیز باشیم.
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